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DĖL SKELBIMO

          Vilniaus pataisos namai skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikio
materialiojo turto pardavimo viešą aukcioną, kuris vyks 2020 m. gruodžio 14 d. 10 val. 00 min.,
adresu:  Rasų g.  8,  Vilnius.  Už aukciono  rengimą  atsakingas  asmuo –  Turto  valdymo skyriaus
vyresnysis  specialistas  Saulius  Ivaškevičius,  tel:  (8  5)  219  8820,  el.  paštas
saulius.ivaskevicius  @  vilniauspn.lt   

Eil.
Nr.

Pavadinimas Markė Pagaminim
o  metai,

Kiekis Kuras Pradinė
pardavimo
kaina Eur

1. Automobilis MRCEDES
BENZ 312

1998 1 dyzelina
s

1344,00

Viešasis aukcionas vyks 2020 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. Vilniaus pataisos namuose, Rasų
g. 8, Vilniuje. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. gruodžio 8-10 d. d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val.
(iš anksto suderinus laiką) adresu: Vilniaus pataisos namuose, Sniego g. 2, Vilnius.

Atsakingas  asmuo  Turto  valdymo  skyriaus  vyresnysis  specialistas  Saulius  Ivaškevičius.
Informacija  teikiama tel.  8 (5) 219 8820. Daugiau informacijos apie aukcione parduodamą turtą
rasite Vilniaus pataisos namų internetiniame puslapyje adresu: www.kaldep.lt

Už  aukcione  įsigytą  turtą  atsiskaitoma  banko  pavedimu  per  3  (tris)  darbo  dienas,  po
pateiktos apmokėjimo sąskaitos išrašymo dienos.

 Nupirktą turtą laimėtojai  išsiveža patys savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmokėjimo.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Direktorius                                                               Viktoras Davidenko

Daiva Brundytė el.p. ukis  @  vilniauspn.lt                                                                                 
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